Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 1. marca 2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Podnety od hostí OR
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 1.2.2017
4. Informácie zo strany poslancov o stave príprav. prác na opravu chodníkov navrhnutých
a schválených OR dňa 1.2.2017
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia, záver
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili
členovia OR: p. Dropčo, p. Horváthová, p. Blesák, p. Palúch, p. Zachar, z hostí: zástupca MsP p.
Dósová. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci MsZ: , RNDr. Topoľský, Ing.
Skokanová, PhDr. Sklenka, členovia OR: Ing. Oterová, Ing. Halamová, ako aj zástupcovia KC
Fončorda
2. Podnety od hostí OR
K. Tomášková – z ulice THK dáva podnet, aby mesto, príslušný odbor riešil nevyužívané novinové
stánky Topress, a to ich odstránením. Pán poslanec Kašper prisľúbil pomoc v riešení daného
podnetu.

Žiadosť obyvateľov sídliska Fončorda, Tulská ulica 107-97 o umiestnenie pingpongového
stola /trvalé umiestnenie na pevnom základe/ k detskému ihrisku Spiderman, ktoré je medzi
panelákmi Tulská 93-95 a Tulská 107-105.
p. Dósova, MsP- informovala členov OR o pravidelných kontrolách na ulici Družby v čase od
17.00 do 19.00

3. Kontrola uznesení OR zo dňa 1.2.2017
V rámci kontroly uznesení sa upresňuje bod 1. Uznesenia nasledovne:
1. OR Fončorda odsúhlasila, že tento rok bude dokončená komplet Tulská ulica , t.j.
rekonštrukcia chodníka od Pohostinstva u Kucbela po Kyjevské námestie, chodník od
lekárne na Kyjevskom nám. smerom na Tulskú č.1 , schody od Tulskej 101 po Tulskú 17
( popri MŠ), chodník od Tulskej 105 – 97 a dokončenie opravy chodníka vo vnútro bloku
na ul. Družby.

4. Informácie zo strany poslancov o stave príprav. prác na opravu chodníkov navrhnutých
a schválených OR dňa 1.2.2017
Pán poslanec Kašper navrhol, aby táto požiadavka bola prerokovaná na budúcej OR Fončorda
z dôvodu malej účasti na OR

5. Rôzne, diskusia


p. Palúch, člen OR – žiada o prerobenie dvierok /spôsobu otvárania / na informačnej tabuli na
ulici Internátna pri Astre z dôvodu, že sklo je rozbité a hrozí nebezpečenstvo úrazu.
Pán Hruška predseda OR Fončorda, doporučuje požiadavku riešiť v spolupráci s organizačným
oddelením mesta BB, vedúci oddelenia Ing. Peter Jakubec.



p. Dropčo, člen OR- vzniesol námietku, ktorá sa týka umiestňovania reklám, inzerátov
v informačných tabuliach, ktoré pre občana nemajú až taký význam. V informačných
tabuliach je žiaduce dávať informácie, ktoré majú pre občana význam a informujú ho
o dôležitých skutočnostiach, ktoré sa ho aj priamo dotýkajú. Dotkol sa aj informovania
v Radničných novinách, kde je tiež veľa reklám a inzerátov, je potrebné v RN uvádzať
informácie ako napr. o zmene cien vody, elektriny, plynu a podobne.
Ďalej apeloval, aby oznamy v informačných tabuliach boli písané väčším písmom, nakoľko
starší občania nemajú šancu malé písmená prečítať.
Tiež zdôraznil potrebu hliadok zo strany MsP aj v ranných hodinách cca od 05:00 hodine. Na
ulici Družby sa nachádza herňa, ako už bolo viackrát povedané, zhlukujú sa tu rôzne podozrivé
indivíduá, ktoré sú pod vplyvom omamných látok, či už drog, alebo alkoholu a sú pre
obyvateľov tejto časti nebezpeční.



p. Blesák, člen OR – opätovne žiada o opravu chodníka medzi Bagarovou 28 a Slnečnou 10



p. Hruška, predseda OR – tlmočil požiadavku pána poslanca Topoľského na opravu cesty od
Slnečnej ulice v smere stúpania na Jasmínovu ulicu cca 20m.
Ďalej informoval, že KC Fončorda má kandidátku za členku OR Fončorda. Je to pani Ing.
Magdaléna Bernátová, PhD.



p. Motyčka, poslanec MsZ – požiadal členov OR Fončorda, poslať podnety týkajúce sa
nespokojnosti činnosti na plážovom kúpalisku. Spomenul napríklad, že občania boli
nespokojní, pretože počas letného obdobia si nemali kde odložiť cenné veci. Informoval, že
budú zriadené odkladacie skrinky, kde si budú môcť občania cenné veci uložiť.

Urgentné požiadavky na opravu a rekonštrukciu zo strany mesta :
-

oprava schodov – schody na Slnečnej 11/neprechodné pre mamičky s kočíkmi, nedajú sa obísť

-

o opravu chodníka medzi Bagarovou 28 a Slnečnou 10

-

opravu cesty od Slnečnej ulice v smere stúpania na Jazmínovu ulicu cca 20m.

6. Uznesenie:
Nakoľko OR Fončorda nebola uznášaniaschopná pre malú účasť, nebolo prijaté žiadne uznesenie.
.
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať vo štvrtok 6. apríla 2017 o 17:00 hod. v priestoroch
Komunitného centra Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica.
Banská Bystrica 1. marca 2017
Zapísala: Danka Horváthová, členka OR Fončorda
Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

